
อํานาจหนาท่ีของ อบต. 

อบต. มีหนาท่ีตามพระราชบญัญัติสภาตาํบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ แกไขเพิ่มเติม                         

(ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2542) 

1. พัฒนาตําบลทัง้ในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)  
2. มีหนาท่ีตองทําตามมาตรา 67 ดังนี้  

1. จัดใหมีและบํารุงทางนํ้าและทางบก  
2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล  
3. ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ  
4. ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั  
5. สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
6. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผูสูงอายุและพิการ  
7. คุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
8. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวฒันธรรมอันดีของทองถ่ิน  
9. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย  

3. มีหนาท่ีท่ีอาจทํากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้  
1. ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร  
2. ใหมีและบํารุงไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน  
3. ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา  
4. ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ  
5. ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ  
6. สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
7. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพ  
8. การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดนิ  
9. หาผลประโยชนจากทรัพยสินของ อบต.  
10. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม  
11. กิจการเกี่ยวกบัการพาณิชย  
12. การทองเท่ียว  
13. การผังเมือง  

 



อํานาจหนาท่ีตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถ่ิน พ.ศ. 2542 กําหนดให อบต.มี
อํานาจและหนาท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะ เพือ่ประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองตามมาตรา 
16 ดังนี ้

1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  
2. การจัดใหมี และบํารุงรักษาทางบกทางนํ้า และทางระบายน้ํา  
3. การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ  
4. การสาธารณูปโภค และการกอสรางอ่ืนๆ  
5. การสาธารณูปการ  
6. การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชพี  
7. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม  
8. การสงเสริมการทองเท่ียว  
9. การจัดการศึกษา  
10. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส  
11. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  
12. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจดัการเกีย่วกับท่ีอยูอาศัย  
13. การจัดใหมี และบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ  
14. การสงเสริมกีฬา  
15. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
16. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพฒันาทองถ่ิน  
17. การรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  
18. การกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และนํ้าเสีย  
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
20. การจัดใหมี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน  
21. การควบคุมการเล้ียงสัตว  
22. การจัดใหมี และควบคุมการฆาสัตว  
23. การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธราณสถานอ่ืนๆ  
24. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
25. การผังเมือง  
26. การขนสง และการวิศวกรรมจราจร  
27. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ  
28. การควบคุมอาคาร  



29. การปองกันและบรรเทาสาธารณภยั  
30. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนนุการปองกันและรักษาความปลอกภัยในชีวิต และ

ทรัพยสิน  
31. กิจอ่ืนใด ท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนใน้ืองถ่ินตามท่ีคระกรรมการประกาศกาํหนด  

อบต.มีความสาํคัญอยางไร 
อบต. มีความสําคัญตอชุมชน (หมูบาน/ตําบล)ดังนี ้
1.เปนองคกรท่ีทําหนาท่ีพัฒนาตําบล ใหเจริญกาวหนาท้ังดานเศรษฐกจิ สังคม และวฒันธรรม 
2.เปนหนวยประสานทรัพยากรระหวาง อบต. กับทองถ่ินอ่ืน ๆ รวมท้ังหนวยราชการ และหนวยเอกชนอ่ืน ๆ 
3.เปนเวทีประชาธิปไตยของประชาชนในการเลือกสมาชิกสภาทองถ่ิน(สมาชิกสภา อบต.) เขาไปมีสวนรวมในการ 
ตัดสินใจใชงบประมาณ รายได ทรัพยสินและระดมทุนเพือ่ใหเกดิประโยชนตอการพฒันาทองถ่ิน  
4.เปนการสงเสริมและพัฒนาคนในทองถ่ิน ใหทํางานเพือ่ทองถ่ินของตนกอใหเกดิการจางงานข้ึนในทองถ่ิน เชน 
สมาชิกสภา อบต. พนักงานและลูกจางของ อบต. 
5.สงเสริมสิทธิและหนาท่ีของประชาชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินตรวจสอบการทํางานและใชสิทธิถอดถอน 
ผูแทนของตน(สมาชิกสภา)ท่ีไมทํางานเพือ่ประโยชนของทองถ่ิน 

  อบต.มีโครงสรางอยางไร 
โครงสราง อบต.ประกอบดวย 
1.สภาองคการบริหารสวนตําบล (สภา อบต.) 
2.คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล (นายก อบต. และรองนายก อบต.) 
 

  สมาชิก อบต. มีหนาท่ีอะไรบาง 
สมาชิก อบต. มีหนาท่ี 
1. ใหความเห็นชอบแผนพฒันาตําบล 
2. ใหความเห็นชอบรางขอบังคับตําบล / รางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําป 
3. ควบคุมการทํางานของคณะผูบริหาร 
4. เขารวมประชุมสภา อบต. ตามสมัยประชุม 

 
  คณะผูบริหาร อบต. (นายก อบต. และรองนายก อบต.)มีหนาท่ีอะไรบาง 

คณะผูบริหาร อบต.มีหนาท่ี 
1. บริหารงานของอบต. ใหเปนไปตามขอบังคับ และแผนพัฒนาตําบล 
2. จัดทําแผนพัฒนาตําบลและขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปเสนอตอสภาอบต. 



3. รายงานผลการทํางาน และการใชเงินสภา อบต. ทราบ อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
4. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีทางราชการมอบหมาย เขารวมประชุมกับสภา อบต. ตามสมัยประชุม 

 บทบาทหนาท่ีของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
บทบาทและหนาท่ีในฐานะฝายนิติบัญญัต ิ
ในฐานะฝายนติิบัญญัติซ่ึงเปนผูท่ีจะตองตรา "ขอบังคับตําบล" ออกมาใชในการดูแลสวัสดิการ ตลอดจน "ทุกข" และ"
สุข" ของประชาชนรวมท้ังมีอํานาจหนาท่ีถอดถอนผูบริหารหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ดังนั้นจงึตอง 
เปนผูท่ียึดม่ันในหลักการประชาธิปไตยท่ีตองเผยแพรและปลูกฝงแนวคิดประชาธิปไตย ไปยังประชาชนในตําบล 

  แนวทางปฎบิัติในดานบทบาทและหนาท่ีในฐานะฝายนิติบัญญัต ิมีดังนี ้
1. ตองยึดม่ันในกติกาประชาธิปไตย เชน การเลือกตงดดยเสรี การใชสิทธิคัดคาน การโตแยง การแสดงความคิดเห็น
อยางกวางขวาง การยอมรับและเคารพสิทธิของผูอ่ืนการยอมรับความศักดิ์สิทธ์ิของกฏหมาย ฯลฯ 
2. ตองมีวิถีการดําเนินชีวิตและบุคลิกลักษณะท่ีเปนการสงเสริมประชาธิปไตย เชน เปนผูมีจิตใจกวางขวาง ฟงเคารพ
ในเหตุผล 

 

  ประชาชนในเขต อบต. มีสิทธิและหนาท่ีดังนี ้
1. มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา อบต. 
2. ถอดถอนสมาชิกหรือผูบริหาร อบต. 
3. เสนอใหออกขอบังคับตําบล 
4. แสดงเจตนารมณในการรวม อบต. 
5. เขาฟงการประชุมสภา อบต. 
6. เขารวมเปนคณะกรรมการการซ้ือ การจาง โดยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และวิธีพเิศษของ อบต. อยางนอยคณะละ 
2 คน 
มีหนาท่ีไปเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. 7. 

8. ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตําบล 
9. เสียภาษแีก อบต. 
10. สนับสนุนและรวมกิจกรรมกับ อบต. 
11. ติดตามและดูแลการใชจายงบประมาณของ อบต. 
12. รวมกันเสริมสรางชุมชน และประชาคมหมูบาน ของตนใหเขมแข็ง 
13. ไดรับบริการสาธารณะ และการบําบัดทุกข บํารุงสุข จาก อบต. ตามอํานาจหนาท่ีของ อบต. 
 
 



บทบาทหน้าที่ ส านักปลัด  

         

         มีหน้าที่คอยให้บริการประชาชนที่เข้ามาติดต่อกับ อบต. อีกทั้งยังมี
หน้าที่รับผิดชอบในด้านการก ากับเร่งรัด การปฏิบัติงานให้ด าเนินไปตาม
นโยบายแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติราชการของอบต. มีงานที่ต้อง
รับผิดชอบดูแลได้แก่ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร                  
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดท างบประมาณ งานประชาสัมพันธ์  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 

  



บทบาทหน้าที่ กองคลัง 

         

            มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
เพื่อให้เป็นไปตามงบประมาณ การจัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน บันทึก
บัญชี จัดท าทะเบียนและรายงานทางการเงิน ตรวจสอบหลักฐาน ใบส าคัญ
จ่ายเงิน ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต
ต่างๆ ซึ่งรายได้จากการจัดเก็บจะถูกจัดสรรและผลักดันไปสู่โครงการต่างๆ            
ให้สัมฤทธิ์ผล 



บทบาทหน้าที่ กองช่าง 

         

         มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจออกแบบและเขียนแบบการจัดท า
ข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพ วัสดุ งานออกแบบ
และเขียนแบบการตรวจสอบ ก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย 
แผนการปฏิบัติงาน ก่อสร้าง และซ่อมแซมบ ารุง กองช่างจึงถือเป็นกลไกล
ส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย และแผนงานของ อบต. ในการวางโครงสร้าง
พื้นฐานต่าง ๆ อาทิเช่น ซ่อมแซมถนนหนทาง ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ ให้ได้
มาตรฐาน 


